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ABSTRACT: Lucrarea de faţă are drept scop 
prezentarea unei strategii de reglare a vitezei de rotire a 
braţului cu cupe al unui excavator de medie capacitate 
de tipul ERC 1400, excavatoare care sunt frecvent 
întâlnite în cadrul carierelor de suprafaţă ale SNLO. 

 
1.1. Prezentarea fluxului tehnologic 

într-o carieră de lignit 
Pentru înţelegerea cu uşurinţă a 

fluxului tehnologic dintr-o carieră vom 
prezenta  fluxul tehnologic pentru un caz 
particular şi anume fluxul tehnologic pentru 
cariera Tismana I (Rovinari). 

Tehnologia de lucru în această carieră 
este compusă din 5 linii tehnologice de 
excavare şi 3 linii de haldă, aşa cum se 
observă în Fig. 1. 
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ABSTRACT: This paper presents a strategy 
to control of the speed of rotation of the arm with 
buckets of  an medium capacity excavators type ERC 
1400, excavators that are commonly found in the 
surface quarries of  SNLO. 

 
1.1. Presentation of the technological 

flow in the coal quarries 
To easily understand the technological 

flow of a quarry we present technological flow 
for a particular case, namely the technological 
flow for Tismana I (Rovinari) quarry. 

Technology working in this quarry 
consists of 5 technological lines for 
excavation and 3 lines for landfill, as shown in 
Fig. 1. 
 

  
Fig. 1.1. Fluxul tehnologic în cariera Tismana I Fig. 1.1. The technological flow of  Tismana I quarry  
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Conform prevederilor, cariera a fost 

dotată cu 4 excavatoare SchRs. 1400, un 
excavator SRs. 1300, două maşini de haldat cu 
o capacitate de 6500 m3/h fiecare şi o maşină 
de haldat cu o capacitate de  4400 m3/h. 
Haldarea sterilului se face atât în halda 
interioară cât şi în exterior. 

Lungimea circuitelor este formată din 
24,5 km transportoare cu bandă de lăţimi 
cuprinse între 1400 şi 1800 mm, echipate cu 
electromotoare de 425 kW şi 630kW. Viteza 
de rulare a covorului este de maxim 5,3 m/s. 
 

According to the provisions, the quarry 
was equipped with four SchRs. 1400 
excavators, an SRS. 1300 excavator, two dump 
machines with a capacity of 6500 m3 / h each 
and a dump machine with a capacity of 4400 m3 
/ h. Dump sterile is made in the indoor and 
outdoor dump. 

Length of the circuits consists of 24.5 
km transporters with belt widths ranging 
between 1400 and 1800 mm, equipped with 
electric motors of 425 kW and 630kW. Running 
speed of the walking is up 5.3 m / s. 
 

1.2. Apariţia  şi evoluţia excavatoare-lor cu 
rotor 

 
Excavatoarele cu roată şi cupe sunt 

cele mai noi tipuri de excavatoare, a căror 
folosire în exploatare a început la începutul 
secolului 20. 

Roata cu cupe se foloseşte din cele mai 
vechi timpuri.  Pusă în mişcare de şuvoiul de 
apă dirijat prin canale şi scocuri, aceasta 
punea în mişcare la rândul ei angrenajele 
dinţate din lemn, care acţionau pietrele de 
moară, şteampurile, piua, gaterele, etc. 

Activitatea inversă, tot atât de veche, 
era realizată prin angrenaje acţionate de 
oameni sau animale, ce puneau în funcţiune 
roata cu cupe care prelua apa din bazine 
dirijind-o prin scocuri sau canale la irigarea 
culturilor. 
Acest principiu a fost preluat de inventatorii 
excavatoarelor cu roată şi cupe, numai că în 
acest caz angrenarea cupelor se face prin 

1.2. The appearance and development of the 
excavators with rotor 

 
Excavators with wheel and buckets are 

the newest types of excavators, whose using in 
mining began in the beginning of 20th century. 

Wheel with bucket is used in oldest 
times. Set in motion by the stream of water 
directed through channels and troughs, this put 
in motion in turn toothed gears wooden     who 
acted millstones, stamps, mill, mills, etc.. 

The activity with reverse action, as old, 
was achieved by gearing maneuvered  by people 
or animals, that put in function  the wheel with 
bucket who  take water from the basins and 
directed by troughs or channels to irrigation. 

 
This principle was taken by inventors of 

the excavators with wheel and bucket, but in 
this case the bucket engagement is through 
forces of the motors and the reducers. 

Although the principles are very ancient, 
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intermediul forţelor motoarelor şi 
reductoarelor. 

Deşi principiile sunt foarte vechi, 
excavatoarele cu roată şi cupe au fost cele din 
urmă care au apărut ca mijloace de excavare. 
Date cu privire la excavatoarele cu roată şi 
cupe s-au găsit în documentele rămase de la 
Leonardo da Vinci, care se refereau la un rotor 
cu diametrul de 12 m, destinat să lucreze sub 
apă la rectificarea albiei unor râuri navigabile, 
precum şi la adâncirea acestora. 

Specialiştii din fosta R.F.G. au 
elaborat o clasificare  a excavatoarelor cu 
roată şi cupe în 5 generaţii având în vedere 
capacităţile zilnice de masă minieră excavată, 
şi anume: 
        - generaţia I ( până la 40000 m3/zi );  

  - generaţia  a II-a ( până la 60000  
                                                m3/zi ); 
   - generaţia  a III-a ( până la 110000  
                                              m3/zi ); 

- generaţia  a IV-a ( până la  
                                 240000 m3/zi ); 
    - generaţia  a V-a ( de la 300000  
             m3/zi pâna la 500000 m3/zi ); 
 

 
1.3. Acţionarea roţii port-cupe 

Ţinând cont de regimul greu de lucru 
al organului de excavare de la ERC, acesta 
este acţionat în prezent cu motoare asincrone 
cu rotorul bobinat (cu inele), pretabile la 
porniri grele, unde pentru pornire se foloseşte 
un reostat metalic în 3÷4 trepte, în general 
motor asincron trifazat de 630 kW, 6 kV, 71 
A, 988 rot/min. 
În ultima perioadă, în locul motorului asincron 
cu rotorul bobinat a fost introdus motorul 
asincron cu rotorul în scurtcircuit şi cuplaj 
hidraulic, care are o întreţinere mai simplă (de 
exemplu la ERC 1400 acţionarea roţii cu cupe 
se face cu motor asincron cu rotorul în 
scurtcircuit de 500 kW). 

Pentru situaţiile în care procesul 
tehnologic impune reglarea vitezei de rotire a 
braţului cu cupe, prezentam în continuare un 
algoritm pentru realizarea acestei reglări. 

the excavators with wheel and bucket were the 
last that occurred as a means of excavation.  
Data on the excavators with wheel and bucket 
were found in the documents left by Leonardo 
da Vinci, which referred to a rotor with diameter 
of 12 m, designed to operate underwater to 
rectify the bed of navigable rivers and the 
deepening them. 

Specialists in the former R.F.G. 
developed a classification at the excavators with 
wheel and bucket in 5 generations according to 
the daily capacities of the mining mass 
excavated, namely: 
   -generation ( less than 40000 m3/day );  
   - second generaţion  (less than 60000  
                                                m3/day ); 
    - third generatin ( less than 110000  
                                                  m3/day); 
    - fourth generation ( less than 240000  
                                                  m3/day ); 
     - fifth generation ( from 300000  
                     m3/day at  500000 m3/day); 
 
 
1.3. Actuating of the port-bucket wheel 

Because of the hardly working regime 
for the organ for excavation from ERC, this  is 
currently actuated with asynchronous motors 
with rotor winding (ring) useful for hard start 
regime, where to start it is use a metallic 
rheostat in 3 ÷ 4-speed steel, generally 
asynchronous motor with three phase of 630 
kW, 6 kV, 71 A, 988 rev / min. 
Lately, instead the asynchronous motor with 
wound rotor was introduced squirrel cage 
asynchronous motor and hydraulic coupling, 
which has a simpler maintenance (eg for ERC 
1400 drive of wheel with bucket is made with 
squirrel cage induction motor of 500 kW). 

For situations where the technological 
process requires regulation of the speed of 
rotation of the arm with bucket, will present an 
algorithm for making this automat regulation. 
1.4. Design of the automatic device for 
regulating the speed of rotation of the arm 
with rotor and buckets 

For this device it starts from the need to 
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1.4. Proiectarea dispozitivului 
automat pentru reglarea vitezei de rotire a 
bratului cu rotor şi cupe 

Pentru realizarea acestui dispozitiv  se 
porneşte de la necesitatea obţinerii, pe cât 
posibil în timpul excavării, a unui debit 
excavat, constant. 

Productivitatea teoretică a unui 
excavator cu rotor este dată de relaţia: 

Qth  = f·H·t·vs    (1) 
unde: 
    -  f  - factor de cantitate brută; 
    - H- înălţimea treptei de excavat [m]; 
    - t – adâncimea de tăiere [m]; 
    - vs -  viteza de rotire  [m / min]. 

 Pentru o producţie dată, o înălţime a 
treptei şi o adâncime de tăiere t0 la 0° (la 
momentul intrării în front, sau la momentul 
începerii pivotării),  viteza de rotire este: 
    v0 = Qth / f·H·t0·60 [m / min] (2) 

Pentru a menţine o productivitate 
constantă într-o treaptă de înălţime uniformă, 
viteza de rotire trebuie reglată în conformitate 
cu adâncimea descărcătoare a tăierii, adică 
atunci când unghiul de rotire creşte, ea trebuie 
să scadă.  

Această logică este satisfăcută cu 
ajutorul funcţiei cosinus. 

Qth = constant atunci când vs·t = 
constant. 

La unghiul de 0 grade, viteza de rotire 
vs este minimă, iar t este maxim, putând scrie 
deci că: 

vs = v0·tmax [m / min]  (3) 
Deoarece t descreşte conform unei 

funcţii cosinus, v trebuie să crească conform 
aceleiaşi funcţii. 

Aşadar pentru orice unghi α mai mic 
de 90°, viteza de rotire este calculată cu 
relaţia: 

vs  = v0 / cos α   (4) 
Aceste mărimi şi schimbările lor 

cantitative sunt reprezentate în fig. 2. 
Cu toate acestea productivitatea Qth  

poate fi menţinută aproximativ constantă 
numai pentru un unghi de rotire αmax. Acest 
unghi corespunde vitezei maxime de rotire 

obtain, as much as possible, during excavation, 
a constantly excavated flow. 

Theoretical productivity of an excavator 
with rotor is given by: 

Qth  = f·H·t·vs    (1) 
where: 

- f  - factor of gross quantity; 
-H- step height of excavated [m]; 
- t – depth of cut [m]; 
- vs - speed of rotation [m/ min]. 
For a specified production, step height 

and cutting depth t0 at 0 ° (at the time of entry 
into the front, or at the start of pivoting), speed 
of rotation is:  

v0 = Qth / f·H·t0·60 [m / min] (2) 
To maintain a constant productivity in a 

step with uniform height, rotation speed is 
adjusted according to the arresters depth of cut, 
meaning that when the angle of rotation 
increases,she must decrease. 

This logic is satisfied with cosine 
function. 

Qth = constant when vs·t = constant. 
At the angle of 0 degrees, rotation speed 

vs is minimal, and t is the maximum, so we can 
write:  

vs = v0·tmax [m / min]  (3) 
Because t decreases as a cosine function, 

must that v increase by the same functions. 
So for any angle α less than 90 °, the 

rotation speed is calculated by the formula: 
vs  = v0 / cos α   (4) 
These variables and their quantitative 

changes are shown in Fig. 2. 
Even so, productivity Qth can be 

maintained approximately constant only for a 
rotation angle αmax. This angle corresponds to 
the maximum speed of rotation possible. 
Limitation of the rotation speed to this value is 
based on operational factors, techniques factors 
and safety factors. 

Over the value αmax, productivity 
decreases and the rotation angle of 90 ° it 
approaches 0. However, when the excavators 
with are built, to take account that to achieve the 
width of place and maximum height of the 
block during work on this block, the angle of 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2012 
 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 2/2012 

 
97 

 

posibile. Limitarea vitezei de rotire la această 
valoare se bazează pe factori operaţionali, 
tehnici şi de securitate. 

Dincolo  de unghiul αmax, 
productivitatea descreşte,  iar către unghiul de 
rotire de 90° ea se apropie de 0. Cu toate 
acestea, când se construiesc excavatoare cu 
rotor, trebuie să se aibă în vedere că pentru a 
atinge lăţimea locului şi înălţimea maximă a 
blocului în timpul lucrului la acest bloc, 
unghiul de rotire în secţiunea de vârf trebuie 
menţinut cât mai mic posibil. Acest lucru este 
posibil dacă braţul de contragreutate are o 
lungime mică, ceea ce previne ruperea lui de  
partea laterală a secţiunii de bază. 

 

 
 

rotation of the top section must be maintained as 
small as possible. This is possible if the 
counterweight arm has a small length, which 
prevents tearing of the side of the base section. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 Capacitatea de producţie raportată la viteza 
de rotaţie 

 

Fig. 2 Production capacity reported to               speed 
of rotation 

 
În cadrul procesului automatizat de excavare, 
excavatoristul cuplează dispozitivul de 
excavare automat, căruia trebuie să- i seteze 
pe v0. Sistemul automat va menţine debitul 
excavat constant între unghiul α = 0° şi αmax  
calculând în permanenţă viteza de rotaţie în 
conformitate cu relaţia (4). 

Schema logică a dispozitivului 
automat de reglare a vitezei de rotire este 
prezentată în fig. 3. 
Se observă în cadrul schemei logice din fig. 3, 
un bloc “TRANSMITE COMANDA CĂTRE 
CSF CE ALIMENTEAZĂ MOTORUL 
ANGRENAJULUI DE ROTIRE”.  
  Ţinând cont de faptul că angrenajul de 
rotire al ERC 1400 poate fi antrenat cu un 
motor electric asincron cu rotorul în 
scurtcircuit, vom prezenta în continuare o 

In the automated process of excavation, the man 
who working on excavator coupled the 
automatically excavation device,to whom he 
must set v0. The automatically system will 
maintain constant the excavated flow between  
angle   α = 0 °   and   αmax, constantly calculating 
the rotation speed according to equation (4).  
The logical scheme of the automatical device 
for regulation of rotation speed is shown in Fig. 
3. Shown in the the logical scheme of Fig.3, a 
block "Send order to CSF who supplies the 
motor for the gears for rotation ". 
 Because the gear for rotation of the ERC 
1400 can be driven by an electric asynchronous 
motor with squirrel cage, we present an 
application for control  of asynchronous 
machines (its speed control) using a static 
frequency converter, and the algorithm anterior 
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aplicaţie de conducere a unei maşini asincrone 
(de reglare a turaţiei acesteia)  folosind un 
convertor static de frecvenţă, şi algoritmul 
prezentat anterior. 

 

 

described. 
 

 
 

Fig. 3. Schema logică a dispozitivului automat de 
reglare a vitezei de rotire 

 

Fig. 3. The logical scheme of the automatical device for 
regulation of rotation speed 
 

Convertorul static de frecvenţă folosit este 
unul produs de firma  MITSHUBISHI şi poate 
fi comandat de un semnal extern in tensiune 
între 0÷5V, corespunzǎtor acestei comenzi, 
CSF-ul furnizând la ieşirea cǎtre motor un 
semnal sinusoidal cu frecvenţǎ şi amplitudine 
variabilǎ, frecvenţa variind între 0÷60Hz. 
 Arborele motorului asincron este 
cuplat flexibil cu arborele comun al unui 
generator de tensiune şi al unui tahogenerator. 
Generatorul constituie sarcina motorului 
asincron, perturbaţia sistemului acţionând 
atunci când la bornele generatorului care va 
furniza o tensiune variabilǎ în funcţie de 
turaţia motorului asincron, se conecteazǎ unul 
sau mai mulţi consumatori. Tahogeneratorul 
este folosit pentru a furniza valoarea turaţiei 
acestui ansamblu (motor-generator-
tahogenera-tor), el furnizând o tensiune 0÷6V 
pentru un domeniu de variaţie a turaţiei între 

Static converter for frequency used is produced 
by Mitsubishi and can be commananded by an 
external signal in voltage between 0 ÷ 5V, 
found appropriate for this command, CSF 
giving at output to motor a sinusoidal signal 
with variable frequency and variable amplitude, 
frequency ranging from 0 ÷ 60Hz. 

The shaft  of the asynchronous motor is 
coupled flexible with the common shaft of a 
voltage generator and of a tachogenerators. The 
generator is the task for the asynchronous 
motor, disturbance of the system acting when 
one or more consumers are conected at the 
terminals of the generator (generator who will 
provide a variable voltage depending on speed 
of asynchronous motor). The tahogenerators is 
used to provide the value of speed for this 
overall (motor-generator- tachogenera-tors), he 
providing a voltage 0 ÷ 6V for a range of speed 
variation from 0 ÷ 3000 rpm / min. 
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0÷3000 rot/min. 
Schema bloc a sistemului de reglare a 

turaţiei unui motor asincron cu rotorul în 
scurtcircuit este prezentată în fig. 4.  

Legea de reglare a sistemului 
prezentată anterior  este implementatǎ 
software cu ajutorul mediului de dezvoltare 
Lab Windows CVI.  

Pentru aceasta se foloseşte un sistem 
de achiziţie prin intermediul cǎruia sǎ poată fi 
achiziţionată valoarea turaţiei motorului 
asincron, valoare cititǎ cu ajutorul unui 
tahogenerator, precum şi transmiterea 
comenzii elaborate conform legii de reglare, 
elementului de execuţie al sistemului 
(Convertorul static de frecvenţă). 
  Întrucât atunci când comanda datǎ de 
regulator este maximǎ (100%), tensiunea pe 
canalul analogic de ieşire al sistemului de 
achiziţie este de 4V, iar comanda maximǎ a 
CSF-ului este de 5 V a rezultat necesitatea 
utilizării unui modul de adaptare a semnalului 
de comandǎ al regulatorului de la 4V la 5V. 

 
 

 Block diagram of speed control system for 
a asynchronous motor with squirrel cage is 
shown in Fig. 4. 
  The regulation algorithm anterior 
presented is software implemented using Lab 
Windows CVI development environment. 

For this it use a acquisition system 
through can be acquired the speed value for the 
asynchronous motor, value that is read with a 
tachogenerators and transmission of the 
command given by regulation algorithm, to 
actuator system (static converter for frequency). 
Since, when the command given by regulator is 
maximum (100%), the  voltage on the analogic 
channel output for the acquisition system is 4V 
and the maximum command of CSF is 5 V 
resulted the need of using a module for 
adaptation for command signal regulator from 
4V to 5V .   
 

 

Fig. 4. Schema bloc a sistemului de reglare a 
turaţiei unui motor asincron cu rotor în scurtcircuit 
 

Fig. 4 Block diagram of speed control system for a 
asynchronous motor with squirrel cage 
 

           2. Rezultate experimentale  
 

 
Fig. 5 Variaţia turaţiei motorului asincron cu 
rotorul în scurtcircuit ca răspuns la comenzile 
primite de la sitemul de reglare  prezentat 

           2. Experimental results 
 

 
Fig. 5 The variation speed asynchronous motor with 
squirrel cage for an step signal received as command 
from the regulation system previously presented 
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Răspunsul  motorului asincron cu 
rotorul în scurtcircuit la comenzile treaptă ale 
sistemului de reglare descris anterior este 
prezentat în fig. 5. 
 
 

The response of the asynchronous motor 
with squirrel cage for an step signal received as 
command from the regulation system, 
previously described, is shown in Fig.5. 
 

3. Concluzii 
 Acest sistem poate fi eficient numai 
atunci când materialul ce trebuie excavat este 
omogen. Orice neomogenitate, cum ar fi 
intercalaţiile cu grosimi mari  sau prea tari, 
determină în mod frecvent activarea 
dispozitivelor de siguranţă de pe excavator sau 
de pe angrenajul de rotire şi pot cauza 
defectarea sistemului automat de reglare a 
vitezei de rotire. În astfel de situaţii punerea în 
poziţie normală de lucru a utilajului se poate 
face folosind mijloacele manuale de control, 
până când sistemul automat poate fi cuplat din 
nou. Dacă aceste întreruperi intervin frecvent, 
este mai eficient să se folosească mijloacele de 
control manuale. 
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3. Conclusions 
This system can be efficient only when 

the material to be excavated is homogeneous. 
Anything who makes him no longer 
homogeneous determined frequently activated 
safety devices from the  excavators or from the 
gear rotation and can damage the automatic 
system of rotation speed. In such cases, 
restoration of normal working position of the 
machine can be done using means of  
manual control, until the automatic system can 
be conectated again. If these interruptions occur 
frequently, it is more efficient to use means of 
manual control. 
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